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- dogodki v občini    - dejavnosti društev                    - ostali prispevki   
- obvestila     - uradne objave

Vsebina:

VESELE VELIKONOČNE PRAZNIKE VAM ŽELI 
ŽUPAN OBČINE HODOŠ LUDVIK ORBAN

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN HODOS KÖZSÉG 
POLGÁRMESTERE ORBAN LUDVIK



27

Glasilo Őrség -Őrségi hírlap

Pester začetek leta na gradu Grad 
V Javnem zavodu Krajinski park Goričko smo poskrbeli za to, da bo na gradu Grad tudi v letu 2020 zelo pestro. V 
sklopu rednega dela zavoda, projekta Life Naturaviva in drugih projektov bomo priredili številne dogodke in aktivnosti, 
s katerimi se bomo trudili, da vam prikažemo izjemno bogastvo živega sveta – biodiverzitete ali raznoživosti, ki jo 
premore Goričko, Slovenija in naš planet. 
S tovrstnimi dogodki smo začeli že v februarju. 7. februarja smo pričeli z serijo potopisnih predavanj, ki jo je odprl 
Tomaž Koltai s potopisom ”Divja Patagonija in Ognjena zemlja”. Na gradu je 20. februarja predaval tudi Ivan 
Esenko, znan slovenski naravovarstvenik, fotograf in ljubitelj narave. V svojem predavanju z naslovom ”Živalski svet 
vrtov” je predstavil ekološki pomen vrtov in podal praktične nasvete kako urediti vrt, da bo ponujal dom številnim 
vrstam živali. V marcu smo nadaljevali s potopisnim predavanjem ”Narodni parki – najboljša ideja ZDA”, kjer nam 
je Siniša Golub, direktor Javnega zavoda Medžimurska priroda, na zanimiv in zabaven način predstavil lepote in 
načine upravljanja najbolj znanih narodnih parkov Združenih držav Amerike. S 1. marcem smo odprli tudi razstavo 
”Magična narava 2018” z najboljšimi naravoslovnimi fotografijami istoimenskega mednarodnega fotonatečaja. 

Tomaž Koltai

Srečanje imetnikov kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko
V Javnem zavodu Krajinski park Goričko vsako leto na srečanje povabimo imetnike kolektivne blagovne znamke 
Krajinski park Goričko (KBZ KPG), rokodelce, ponudnike domačih produktov ter vinarje, katerih izdelki so zastopani 
v trgovini na gradu Grad. Zavod je KBZ KPG registriral na Uradu RS za intelektualno lastnino leta 2010 in njeno 
veljavnost  v letu 2020 obnovil oz. podaljšal za naslednjih 10 let. Javni pozivi za vpis v kolektivno blagovno znamko 
so bili v letih 2012, 2014, 2016 in 2018. Imetnikov znamke je do sedaj skupno 83. Ko bo v letu 2020 sprejet nov, 
spremenjen Pravilnik o KBZ KPG, bo objavljen tudi 4. javni poziv za pridobitev pravice do uporabe znamke.
Na srečanju 2. marca 2020  smo tako po pozdravnem nagovoru direktorice zavoda  prisluhnili Alenki Čede iz 

Posestva Mala Rosa kot primeru dobre 
prakse. Izpostavila je čudovito naravo 
Goričkega, kakovost lokalnih produktov 
in skrb za naše zdravje. Spregovorili smo 
še o aktualnih projektih ter o obisku gradu, 
nočitvah in prodaji izdelkov ter živil v 
letu 2019. Obisk gradu se je v primerjavi 
s predhodnim letom za 4,76 % povečal. 
Prav tako se je povečalo število nočitev 
na gradu Grad in prodaja blaga v grajski 
trgovinici. 
Srečanju je sledil redni letni občni zbor 
Goričkega drüjštva za lepše vütro.

Štefanija Fujs
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